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AGf seGuros

Presente no Brasil há 102 anos, a AGF Seguros, empresa do 
Grupo Allianz, ocupa a oitava posição no ranking nacional, 
levando-se em consideração os ramos elementares. Sua 
expertise no setor e a capacidade de se renovar diante das 
transformações do mercado coloca a companhia entre as 
líderes em seguros Patrimoniais (Incêndio, Condomínio, entre 
outros), Transporte, Riscos de Engenharia, Rural, além de Saúde 
Empresarial, por meio de sua subsidiária AGF Saúde. A partir de 
2003 a AGF implantou uma nova política de análise e controle 
de risco. E a estratégia deu excelentes resultados.

a renOvaçãO cOmO 
base para O crescimentO

o 
Grupo Allianz encerrou 2005 como a maior 
companhia seguradora do mundo em fatu-
ramento: US$ 119 bilhões. O conglomerado, 
fundado em 1890, em Berlim, está presente 

em 70 países e conta com mais de 177 mil cola-
boradores. Em 2005, o lucro cresceu mais de 70%, 
passando de US$ 3 bilhões para US$ 5,2 bilhões. A 
companhia encerrou o período administrando US$ 
1,5 trilhão em fundos. Outro dado revelador é a queda 
recorde do índice combinado que ficou em 92,3%, 
abaixo da meta de 95% estipulada previamente. Aos 
seus cerca de 60 milhões de clientes espalhados pelo 
mundo, oferece serviços nos segmentos segurador, 
financeiro e de administração de fundos. 

Embora o ano passado tenha sido marcado por 
fenômenos naturais severos, o Grupo Allianz man-
teve todas as suas metas, aumentando significati-
vamente seu valor e tomando decisões importantes 
para a continuidade da expansão de seus negócios. 

M a x  t h i e r M a n n
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Todas as unidades de negócios colaboraram para esse 
desempenho, registrando crescimento e fortalecendo 
a empresa como um todo. 

Os resultados do Grupo Allianz em 2005 deve-
ram-se, em grande parte, a continuidade da estratégia 
conhecida como “3+1” iniciada em 2003: fortaleci-
mento da base de capital, elevação da rentabilidade 
operacional e redução da complexidade. Essas três 
diretrizes têm como conseqüência o quarto item, o 
crescimento sustentável. Aliado a esse posiciona-
mento, o Grupo prosseguiu com o seu programa 
de Customer Focus, implantando uma nova meto-
dologia para medir a satisfação de seus clientes em 
que um dos principais indicadores é quantos deles 
recomendam os serviços da Allianz para amigos ou 
conhecidos.

A dimensão, a riqueza e a com-
petência global do grupo conferem 
às subsídiárias oportunidades e fer-
ramentas excepcionais para ganhar 
participação nas regiões em que já 
atuam, conquistar novos mercados 
e garantir condições de competi-
tividade. O conceito do grupo de 
cooperação além-fronteiras, que 
continuamente busca as melhores 
práticas empresariais e a maneira 
mais eficiente de implementá-las, 
é reconhecido pelo mercado, o que 
reforça sua credibilidade no mundo inteiro. 

O ano passado trouxe consigo muitas conquistas, 
mas a maior, talvez, tenha sido a prova de que o 
Grupo Allianz não é apenas depositário de valores 
tradicionais, mas uma fábrica de novas idéias que 
geram valor continuamente a seus clientes, acionistas 
e funcionários.   

A AGF SEGUrOS

A AGF Seguros opera em todo o território na-
cional, com cerca de 60 filiais e 1.200 funcionários. 
Seus produtos e serviços são comercializados por 
aproximadamente 7 mil corretores ativos, os princi-
pais responsáveis pela venda dos produtos da AGF 
Seguros para mais de 500 mil segurados.

A partir de 2003 a AGF implantou uma nova 
política de análise e controle de risco. E a estratégia 
deu excelentes resultados. Em 2005, o índice de si-
nistralidade geral apresentou um recuo de 2,3 pontos 
percentuais, chegando a 60,7% - um dos menores 
do mercado. A principal responsável por esta queda 

foi a carteira de Automóvel, cuja sinistralidade caiu 
6 pontos percentuais em relação a 2004, atingindo 
66,9%. Outros fatores que contribuíram para a lucra-
tividade foram o crescimento da retenção de prêmio 
e do resultado financeiro. 

A companhia registrou, em 2005, lucro líquido 
de R$ 56,8 milhões, 82% superior ao do ano anterior. 
O faturamento líquido cresceu 17,5%, atingindo R$ 
1,2 bilhão, superando a média de mercado que foi 
de 13,1%. Os ativos totais chegaram a R$ 1,3 bilhão, 
expansão de 9,4% em relação ao ano passado. O 
retorno sobre o patrimônio líquido foi de 16%.

Merece destaque o fato de que este desempenho 
superou o crescimento médio do mercado em 2005, 
que foi de 13,1%. O setor, ano passado, movimentou 
R$ 50 bilhões, sendo responsável por 3,6% do PIB na-

cional. Atualmente, o Brasil ocupa 
a 21ª posição no ranking mundial, 
o que demonstra o enorme poten-
cial de expansão desse segmento no 
país. E, conseqüentemente, torna 
mais expressiva a trajetória da AGF 
Seguros nos últimos anos.

AGF SAúDE

Ao desenvolver soluções eficien-
tes para o controle das despesas mé-
dicas das empresas, a subsidiária de 

seguro saúde também manteve posição de destaque 
no mercado e, em 2006, galgou uma posição no 
ranking do seu setor, sendo a quarta maior segura-
dora de saúde do Brasil. 

A AGF Saúde encerrou 2005 com lucro R$ 23 
milhões e obteve um crescimento em seu faturamen-
to de 22,6%, chegando a R$ 223 milhões. O maior 
indicador da eficiência da companhia, no entanto, 
é que mesmo com os crescentes custos médicos, o 
índice de sinistralidade manteve-se em 71,7%, um 
dos menores do mercado.

 
CONqUISTAS

A história recente da AGF Seguros é marcada 
pela liderança alcançada em diversos segmentos 
nos ramos de não-vida, como Condomínio, detendo 
18,9% do setor, Riscos de Engenharia, com 10,8% 
e Seguro Rural, registrando 24,2%. Neste último, é 
a primeira do setor entre as seguradoras não ligadas 
a bancos.

Confirmando o compromisso da seguradora em 

seGuros
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buscar obstinadamente a excelência na prestação de 
serviços, há quatro anos consecutivos, pesquisa do 
Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getú-
lio Vargas (Ibre-FGV), aponta a AGF Saúde como a 
Melhor Seguradora de Saúde do Brasil.  Desde 2002, 
o instituto analisa o balanço auditado dos 20 maiores 
grupos seguradores do país, sendo que sempre a AGF 
Saúde obteve a primeira colocação. 

HISTórIA

1904
Rio de Janeiro, 26 de novembro. Nascia na Rua 

do Ouvidor, nº 6, a Companhia de Seguros Terrestres 
e Marítimos Brazil, já com participação acionária 
da Compagnie d’Assurances Générales de France 
– AGF, para atuar nos ramos de Transporte, Fogo 
(incêndio) e, posteriormente, em Vida. 

1929
Grave crise econômica mundial. A AGF adquire 

o controle acionário da companhia, promovendo 
mudanças, como no nome para Brasil Companhia 
de Seguros Gerais; a transferência da sede para São 
Paulo, que na época já o principal centro econômi-
co-financeiro do país; e a inclusão do ramo de aci-
dentes de trabalho, obrigatório pelo governo Federal 
naquele ano.

1930-1949
Início da expansão nacional. A Brasil Companhia 

de Seguros Gerais inaugura filiais nas principais 
capitais brasileiras.

1950
Ampliação dos ramos de atividade: acidentes 

pessoais, acidentes de trânsito, automóveis, respon-
sabilidade civil, riscos aeronáuticos, vidros, roubo, 
lucros cessantes.

Curiosidade: seguros para coices, chifradas, 
quebras de bacias de privadas, desastres de carro-
ças e bondes, quedas em poços e etc, já faziam o 
portfólio da seguradora um dos mais completos 
do país.

1969
A seguradora é a primeira 

a utilizar computadores no 
setor, com a aquisição do GE 
115, o segundo do tipo a ser 
implantado no Brasil. No final 

da década, consagra-se como uma das maiores se-
guradoras do país. 

1974
Passa a operar sob o nome de Brasil Seguros.

1982
A Brasil Seguros cria o primeiro plano de res-

seguro diferenciado na carteira de Transportes do 
Mercado Nacional

1993
Após ampla reformulação interna, a empresa 

adota o nome de AGF Brasil Seguros. Nesse mes-
mo ano, atinge a liderança nos segmentos de Riscos 
Industriais, Operacionais e Nomeados, cria a Linha 
Direta AGF e lança o AGF Saúde e o AGF Auto.

1994
Criação da Associação Beneficente e Assistencial 

dos Funcionários do Grupo AGF Brasil (ABA) e de 
creche na Zona Leste de São Paulo (comunidade de 
Engenheiro Goulart).

1998 
Fusão da francesa AGF com o grupo alemão 

Allianz.

1999
Criação do Projeto Vida Nova para atender crian-

ças e jovens da comunidade de Engenheiro Goulart. 
Recebe os títulos de Empresa Cidadã, pela Prefeitura 
de São Paulo, e de Empresa Amiga da Criança, da 
Fundação Abrinq.

2001
Por determinação da ANS, criação da AGF 

Saúde, empresa subsidiária do Grupo AGF Brasil 
Seguros.

2004
Comemorações dos 100 anos de Brasil da AGF 

Seguros em 16 cidades do país.

OS prODUTOS

O portfólio de produtos da 
AGF Seguros é um dos mais 
completos do mercado, tanto 
para pessoas físicas quanto para 
jurídicas. Para o primeiro grupo, 

AGf seGuros
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destaca-se ao oferecer o melhor pacote de serviços do 
setor nos seguros de Auto, Residência e Condomínio. 
Para pessoa jurídica, a expertise adquirida pela segu-
radora ao longo desses 100 anos, aliada ao respaldo do 
Grupo Allianz, permite à AGF Seguros não apenas 
desenvolver coberturas personalizadas, mas gerenciar 
o risco, auxiliando as empresas clientes a realizarem 
um trabalho preventivo.

Para atender às necessidades das grandes organiza-
ções nacionais e multinacionais, a companhia possui 
a área Corporate, que conta com a expertise e o apoio 
do Grupo Allianz no desenvolvimento de produtos e 
serviços customizados, além do atendimento exclu-
sivo que a AGF Seguros sempre ofereceu.

EvOLUçõES rECENTES

O expressivo crescimento que a AGF Seguros 
vem obtendo nos últimos anos está refletido na con-
quista de mercado nos ramos em que a companhia 
atua. 

As carteiras de Automóvel, Condomínio e Re-
sidência tiveram grande impacto no resultado da 
AGF Seguros, principalmente pelo desempenho 
do seguro de Auto, que encerrou 2005 registrando 
30% de crescimento, enquanto a média do setor foi 
de 15%. Condomínio manteve a liderança do setor 
e em 2005 cresceu 35%, enquanto que Residência 
também teve excelente performance, com alta de 42%, 
contra 15% do mercado. 

Já a divisão Corporate, que oferece seguros para 
empresas de grande porte, garantiu seu principal 
destaque na carteira de Riscos de Engenharia, que 
ingressou 2006 como líder de mercado.

COmUNICAçãO

Cada vez mais a AGF Seguros amplia suas ações 
de comunicação, culminando, em 2006, com a maior 
campanha publicitária de sua história, cujo slogan é 
“Sonhe. A AGF Segura”. Seu objetivo é reforçar o 
compromisso da seguradora em proteger as conquis-
tas dos clientes, ao proporcionar tranqüilidade para 
que aproveitem intensamente todos os momentos 
de suas vidas. Esta foi a primeira vez que a segura-
dora faz inserções em TV fechada, além de investir 
em mídias inovadoras como mensagens para palm 
tops e ações nos aeroportos. A campanha nacional 
inclui, ainda, uma programação intensa em rádio, 
mídia impressa, outdoor, front light, cinema, Internet 
e abrigo de ônibus.

Mas a Comunicação da companhia não se res-
tringe à publicidade. A AGF Seguros está investindo 
fortemente em patrocínio esportivo e cultural.

No esporte, as ações 
iniciaram-se em 2005, 
quando a seguradora 
decidiu apoiar o campeão 
olímpico da Seleção Bra-
sileira de Vôlei, Nalbert, 
em sua nova empreitada: 
o vôlei de praia. Hoje, 
Nalbert e seu parceiro 
Luizão, que é campeão 
pan-americano da ca-
tegoria, disputam cam-
peonatos no Brasil e no 
exterior. Recentemente, a 
grande promessa do au-
tomobilismo brasileiro, 
Bruno Senna, também 
passou a contar com o patrocínio da AGF Seguros 
para competir na Fórmula-3 inglesa.

Em maio deste ano, a seguradora promoveu a 
exposição Degas: o universo de um artista. A mostra 
realizada pelo Museu de Arte de São Paulo (Masp) 
foi a maior desse artista já realizada na América do 
Sul.

vALOrES DA mArCA

O DNA da marca AGF Seguros foi construído 
em cima de valores como inovação, agilidade, ética, 
solidez, proximidade com o cliente e responsabilidade 
social. Sem dúvida, este último tem papel funda-
mental. Por ser uma empresa que vivencia a história 
do país há mais de um século, tem como missão 
promover a inclusão de jovens de baixa renda no 
mercado, ao oferecer o acesso à educação de quali-
dade, para que possam transformar seus potenciais 
em competências.

O trabalho começou em 1994, com a criação da 
Associação Beneficente e Assistencial dos Funcio-
nários do Grupo AGF Brasil (ABA). Nesse mesmo 
ano, a entidade fundou, em parceria com a Secreta-
ria Municipal de Educação, o Centro de Educação 
Infantil AGF Júnior (CEI) para atender crianças 
de zero a cinco anos da comunidade de Engenheiro 
Goulart, zona Leste de São Paulo, também conhecida 
como Favela da Caixa D’Água. Dando continuidade 
ao trabalho, anos mais tarde criou o Projeto Vida 
Nova para dar assistência a jovens de 6 a 17 anos, 

O expressivo 
crescimento que 

a AGF Seguros 
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nos últimos anos 
está refletido 
na conquista 

de mercado nos 
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companhia atua
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no período complementar ao escolar. O Núcleo de 
Alfabetização de Adultos e as Oficinas de Informática 
surgiram da necessidade de ampliar o atendimento 
à comunidade.

Para fechar o ciclo, faltava a AGF Seguros dar 
oportunidade de trabalho aos jovens que ajuda a 
formar em seus projetos sociais. Por meios dos pro-
gramas de estágio e do Jovem Aprendiz, a seguradora 
passou a admitir adolescentes a partir de 16 anos. 

OUTrAS INFOrmAçõES 

• Os projetos sociais da AGF Seguros já auxiliaram 
mais de quatro mil crianças e jovens da comunidade 

de Engenheiro Goulart (São Paulo).  
A região é considerada uma das mais 
violentas da capital.
• A AGF Seguros é a patrocinadora 
máster da dupla de Vôlei de Praia 
formada por Nalbert, campeão olím-
pico e ex-capitão da Seleção Bra-
sileira de vôlei, e Luizão, campeão 
pan-americano de Vôlei de Praia.
• O piloto Bruno Senna, a mais nova 
promessa do automobilismo brasi-
leiro, conta com o apoio da AGF 
Seguros para disputar a Fórmula-3 
inglesa.
• A AGF Seguros está intensificando 
sua atuação nos seguros de Incêndio 
e Grandes Riscos industriais, dando 
destaque aos Riscos de Engenharia; 
D&O (seguro de responsabilidade 
civil voltado para executivos de alto 

escalão); e Saúde Empresarial. 
• O Grupo Allianz é tradicional patrocinador da 
Fórmula-1 e da America’s Cup, maior competição 
internacional de vela.
• Chamado de Estádio dos Sentidos, a construção 
do Allianz Arena, sediado em Munique e palco da 
Copa do Mundo 2006, foi promovida pelo Grupo e 
por isso leva seu nome.

 
OS prODUTOS E SErvIçOS pArA 
pESSOAS FíSICAS

• AGF agrícola
• AGF Air
• AGF Auto
• AGF Benfeitorias Rurais
• AGF Construção

• AGF em Dobro
• AGF Equipamentos
• AGF Equipamentos Agrícola
• AGF Náutica
• AGF Residência

prODUTOS E SErvIçOS pArA EmprESAS

• AGF Agrícola
• AGF Air
• AGF Auto
• AGF Auto Frotas
• AGF Benfeitorias Rurais
• AGF Canavial
• AGF Cargo Import
• AGF Concessionárias Autorizadas
• AGF Condomínio
• AGF Construção
• AGF Empresa
• AGF Empresa Hotel
• AGF Equipamentos
• AGF Equipamentos Agrícolas
• AGF Floresta
• AGF Máster Empresarial
• AGF Náutica
• Riscos de Engenharia
• Riscos Nomeados
• Riscos Operacionais
• AGF Saúde
• AGF Transportes

ExpANSâO

Lucro da AGF seguros 
cresce 43 % no primeiro semestre

A AGF Seguros registrou, no primeiro semestre 
de 2006, lucro líquido de R$ 39 milhões, represen-
tando crescimento de 43,3%, quando comparado 
ao mesmo período de 2005 - R$ 27,3 milhões. Já 
o resultado operacional saltou de R$ 38,1 milhões 
(primeiro semestre de 2005) para R$ 55,6 milhões, 
alta de 45,6%. 

Os prêmios de seguros do semestre somaram R$ 
580,4 milhões, registrando crescimento de 16,7%, 
em relação aos R$ 497,3 milhões obtidos no mesmo 
período de 2005, sem contar as operações da subsi-
diária AGF Saúde. 

Esses resultados foram alcançados pela expansão 
dos seguros de Automóvel, Condomínio, Residência 
e Riscos de Engenharia e por mantermos nossa po-
lítica de melhoria constante na aceitação de riscos, 

AGf seGuros
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o que contribuiu para a redução da sinistralidade de 
carteiras importantes, como Automóvel. 

Além disso, nosso programa de relacionamento 
com o corretor, o Seleção AGF, que tem um conceito 
único no mercado, contribuiu para potencializar 
nosso canal de vendas. 

DESEmpENHO DAS CArTEIrAS  

No primeiro semestre de 2006, a carteira de 
Automóvel teve crescimento de 23,7%, acima da 
média do mercado, que foi de 15,1%. O desempenho 
possibilitou à seguradora galgar uma posição no 
ranking deste setor, ocupando a 8ª colocação. Além 
da ampliação das vendas, a AGF Seguros credita o 
desempenho ao aumento do índice de renovação que 
superou os 70% neste primeiro semestre de 2006. 
Outro fator importante foi o crescimento regional 
da carteira, cujos estados que mais aumentaram a 
produção foram Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio 
Grande do Sul. 

Em Residência, a AGF Seguros encerrou o semes-
tre registrando crescimento 27,9% no faturamento, 
enquanto o segmento cresceu apenas 13,3%. A boa 
aceitação do produto AGF em Dobro, que une os 
seguros de Auto e Residência em uma única apólice, 
refletiu no resultado da carteira. Também não se 
pode desconsiderar que, de maneira geral, o mercado 
imobiliário está em franca expansão. 

No segmento de Condomínio, a AGF Seguros  
manteve a liderança do setor, com crescimento de 
25,8%  contra os 14,8% registrados pelo mercado. 
Para sustentar essa liderança, a AGF  Seguros está 

constantemente desenvolvendo produtos para atender 
as mudanças desse segmento.  

O maior crescimento, contudo, foi em Riscos de 
Engenharia, cujo aumento foi de 65,5%  em  relação 
ao mesmo período de 2005. Há quatro semestres 
consecutivos que essa carteira vem registrando cres-
cimento bem acima da média do mercado. O desem-
penho deve-se, principalmente, à AGF Seguros poder 
contar com todo o know-how e respaldo do Grupo 
Allianz para análise e subscrição de riscos. 

Um exemplo disso foi a conquista dos seguros das 
duas maiores usinas eólicas do país: Osório (RS) e 
Rio do Fogo (RN).  Para fazermos o seguro desses 
dois parques eólicos contamos com o apoio de outras 
empresas do Grupo Allianz situadas na Alemanha, 
Espanha e nos países escandinavos, como a Dina-
marca, acostumadas a trabalhar com esse tipo de 
risco, que é novo no país, uma vez que cerca de 
75% da matriz energética brasileira são constituídas 
pelas hidrelétricas. 

A subsidiária de seguro saúde do grupo teve cresci-
mento de 21,3% no semestre, contra os 8% registrados 
pelo mercado, e manteve a quinta colocação no setor 
(segundo dados da Agência Nacional de Saúde), com 
faturamento de R$ 122,5 milhões, enquanto em 2005 
foram R$ 101 milhões. O lucro de R$ 15,7 milhões 
no semestre foi aproximadamente 50% maior que 
no mesmo período do ano anterior, quando registrou 
R$ 10,6 milhões. Desde sua origem, em 1993, que 
a seguradora trabalha com saúde empresarial e, nos 
últimos anos, vem ampliando sua atuação nas pe-
quenas e médias empresas através do produto AGF 
Saúde PME.

Período 2º sem 04/03 1º sem 05/04 2º sem 05/04 1º sem 06/05

AGF Seguros 131,7% 23,3% 234,6% 65,5%

Mercado 120,7% 13% 153,8% 22,5%

Fonte: Susep

Crescimento – riscos de Engenharia / AGF Seguros e mercado

Figura 1
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max Thiermann é presidente da AGF Seguros.


